Referat fra årsmødet i DN Solrød afholdt 11. oktober 2016
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent: Tidligere bestyrelsesmedlem Ib Søgaard valgt til dirigent
Bestyrelsens årsberetning
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. Stk. 5
Forslag fra medlemmerne
Eventuelt

Den 11. oktober 2016 holdt vi årsmøde, hvor formanden fortalte om status for arbejdet i
Kystsikringsgruppen, der er nedsat for at komme med forslag til konkret løsning af kystsikringen. Arbejdet
er noget forsinket og der forelå desværre endnu ikke som forventet et færdigt beslutningsforslag til
indstilling til Økonomi- teknik- og miljøudvalget og endelig vedtagelse i byrådet.
Der arbejdes hen mod et forslag, hvor området vest for Solrød Strandvej sikres mod en vandstandsstigning
til 2,80 m. som vedtaget i Risikostyringsplanen.
Området øst for strandvejen er i Risikostyringsplanen vedtaget sikret mod en vandstandsstigning 1,54 m.
Områdets klitter har dog allerede en højde på lidt over 2 m. Dermed er det kun overgangene for enden af
vejene, der skal opbygges og sikres mod yderligere nedslidning. Samtidig skal åernes udløb kunne lukkes
med selvlukkende sluser.
Køge kommune ønsker formodentlig at sikre mod stormflodsoversvømmelser til en vandstandsstigning på
2,8 m. Derfor må Solrød også sikre området øst for strandvejen til samme højde.
Arbejdsgruppen vedr. kystsikring foreslår formodentlig derfor, at klitterne fra kommunegrænsen mod Køge,
hvilket er Skensved Å’s udløb, til Jersie Strandpark opbygges til 2,8 m. Herfra opføres en vold gennem
klitterne vestpå gennem Jersie Strandpark til strandvejen i samme højde. Denne vold vil i vestlig retning
falde i højde pga. terrænets stigning og dermed syne mindre og mindre voldsom.
Klitrækken nord for Jersie Strandpark sikres den naturlige tilvækst ved tilførsel af sand på forstranden og
yderligere tilplantning med hjelme, hvor det er nødvendigt, således at de med årene også når en højde på
2,8 m.
Da vaderne i lagunen vokser voldsomt og den ønskede naturtilstand forsvinder foreslås indsat sluser i
klitrækken mod nord og syd, således at vandudskiftningen øges og naturtilstanden i Natura 2000-området
med årene genoprettes.
Efter en debat med opklarende spørgsmål indledtes det egentlige årsmøde. Her fremlagde formanden
bestyrelsens årsberetning som blev taget til efterretning.
Kjeld Ejdorf og Jens Garde blev genvalgt til bestyrelsen. Andreas Møller Petersen ønskede at stille sig til
rådighed som suppleant, men da han bor i Køge kommune, kan han ikke vælges. Han indtræder derfor ad
hoc i bestyrelsens arbejde. Han søger pr. 1. jan. 2017 overflytning til DN Solrød, hvorefter han næste år er
opstillingsberettiget.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne og under punktet eventuelt drøftedes naturtilstanden i
Karlstrup Mose og vandføringen i åerne efter regulering og omlægning.

På det konstituerende bestyrelsesmøde 25. oktober 2016. blev Jens Garde valgt til formand og Martin Wagner
valgt til næstformand.

